
 

Szám: 24/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 7-én 

19.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csőbör Károly polgármester 

Veisz Györgyné alpolgármester  

Farkas-Rujzam Anikó önkormányzati képviselő 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő 

 Schell Krisztina önkormányzati képviselő 

 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Csőbör Károly polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban 

megjelentek, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el.  

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 100/2013. (XI.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 7-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

      Előadó: Csőbör Károly polgármester 

2.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár 

meghatározásának véleményezése tárgyában  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

3.) Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

4.) Előterjesztés Mikulás ünnepség szervezéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 
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5.) Előterjesztés karácsonyi koncert szervezéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

6.) Előterjesztés közbeszerzési ajánlatok beszerzéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

7.) Vegyes ügyek 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1.) Napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 101/2013. (XI.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

2.) Napirend: Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi 

körzethatár meghatározásának véleményezése tárgyában  

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



Farkasgyepű Község Önkormányzat 102/2013. (XI.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák- a felvételi körzethatárok meghatározásának tárgyában 

véleményét az alábbiak szerint alakítja ki: elfogadja a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal által a Farkasgyepű községben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező diákok részére a Városlődi Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58., mint kötelező 

felvételt biztosító általános iskola kijelölését.  

Farkasgyepű településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

száma: 0 fő 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3.) Napirend: Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 103/2013. (XI.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi közmeghallgatását 

2013. december 10-én (kedden) 18.00 órától a Farkasgyepűi Faluházban (8582 

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) tartja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Napirend: Előterjesztés Mikulás ünnepség szervezéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 104/2013. (XI.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli és 2013. évi 

költségvetése terhére kifizeti a Center Színház „A csudálatos mikulás” című 

mesejátékát 76.000,-Ft, azaz hetvenhatezer forint összegért.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. ) Napirend: Előterjesztés karácsonyi koncert szervezéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 105/2013. (XI.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli és 2013. évi 

költségvetése terhére kifizeti az Andrássy-Duo Művészeti és Szolgáltató Kft. (1144 

Budapest, Orbó u. 6.) „Szirt együttes karácsonyi koncertje” című zenés előadást  

70.000,-Ft+ÁFA+utiköltség áron.  

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. ) Napirend: Előterjesztés közbeszerzési ajánlatok beszerzéséről 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 106/2013. (XI.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Pár perc figyelem az 

egészséges jövőért!" címmel TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 pályázati azonosítóval 

elnyert pályázat lebonyolításához közbeszerzési eljárást folytat le. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 

közbeszerzési ajánlatok mellékelt vállalkozóktól történő beszerzésére. 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. ) Napirend: Vegyes ügyek 

Előadó: Csőbör Károly polgármester 

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy Takácsné Tmpos Rita Bakonyjákó község 

polgármestere tájékoztatta, hogy a Vital-Pro Hungary Kft. részére fizetési felszólítást 

bocsátottak ki, mivel a szeptemberi és az októberi bérleti díjat sem fizette meg határidőre. 

Polgármester tájékoztatta még a képviselőket, hogy Papp Sándor Páfrány utcai lakos egy a 

kertje végében álló veszélyes fa kivágásában kérte az önkormányzat segítségét. A Páfrány 

utcai ráépítések miatt nem állapítható meg pontosan, hogy kül vagy belterületen van-e a fa. 

Ennek kiderítése érdekében kéri majd a polgármester a Földhivatal segítségét.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi 

ülést 20.05 órakor berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

 Csőbör Károly dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


